
 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                              
 
 

 

 

 
 

 
 

        เร ิม่ตน้เพยีง 13,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

เยีย่มยาม เมอืงลาว หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
•  รว่มประเพณีตักบาตรขา้วเหนียว วถิขีองชาวเมอืง หลวงพระบาง 

•  ชมววิพระอาทติยต์กดนิที ่พระธาตพุสู ีพรอ้มชมววิทวิทัศน์ของเมอืงหลวงพระบาง 

•  ชืน่ชมความงาม น้ําตกตาดกวางส ีน้ําตกหนิปนูทีส่วยมหัศจรรยแ์หง่หลวงพระบาง 

•  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชยีงทอง อัญมณีแหง่สถาปัตยกรรมลาว วัดเกา่แกท่ีส่ดุของแขวงหลวงพระบาง  

 
 



 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่ 02-04 กมุภาพนัธ ์ 62 13,888.- 

วนัที ่ 23-25 มนีาคม  62 13,888.- 

วนัที ่ 13-15 เมษายน  62 19,888.- 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  

(รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวชินุราช - วัดเชยีง

ทอง - พระธาตพุูส ี– ตลาดไนทบ์ารซ์า ✈ 🍽 🍽 

SUNWAY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่, เมอืง

หลวงพระบาง 
 

2 

ตกับาตรขา้วเหนียว - ตลาดเชา้ - พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง – ถ้ํา 

ติง่ - บา้นซา่งไห่ - น้ําตกตาดกวางส ี- บา้นผานม – วัดแสนสขุา
ราม 

🍽 🍽 🍽 
SUNWAY HOTEL 3*

หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
หลวงพระบาง 

3 
ศนูยเ์ครือ่งเงนิ- วัดใหม่สวุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระ
บาง - กรุงเทพฯ 🍽 ✈  

 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ - หลวงพระบาง - วดัโพนเพา - วดัวชิุนราช - วดัเชยีงทอง - พระธาตพุสู ี-  

ตลาดไนทบ์ารซ์า 

07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์ F เชค็อนิกรุ๊ป
ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ (BANGKOK AIRWAYS) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และ

อํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว โดยสาย

การบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG941 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติ หลวงพระบาง  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน ลาว  นํา

ทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธปิไตย ประชาชนลาว นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเขา้สูต่วัเมอืงมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโกไ้ดย้กให ้เมอืงหลวงพระบาง เป็นเมอืง

วัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเกา่แก ่เนื่องจากมวีัดวาอารามเกา่แกม่ากมาย มบีา้นเรอืนอันเป็น

เอกลกัษณ์โคโลเนียลสไตลแ์ละขนบธรรมเนียมประเพณีทีง่ดงามและยังสบืทอดจนถงึปัจจุบัน เมอืงหลวง

พระบาง เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในอดตี โดยพระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแว่นแควน้ตา่งๆ ของชนเผ่าไท -  ลาว 

ในเขตลุม่แม่น้ําโขง แม่น้ําคาน แม่น้ําอู กอ่ตัง้เป็นอาณาจักรลา้นชา้ง ณ ดนิแดนริ มน้ําโขง คอื หลวงพระ

บาง  จากนัน้นําทา่นไปยัง วัดโพนเพา ซึง่เป็นวัดเล็กๆ ทีส่รา้งข ึน้โดยพระอาจารยส์ายสมุทร มศีาสนสถาน

สว่นใหญ่อยู่บรเิวณเชงิเขา จุดเดน่ทีน่่าชมอยู่ทีส่นัตเิจดยีบ์นยอดเนนิ เป็นวัดสรา้งใหม่ เป็นทีว่ปัิสสนาธรรม 

เมือ่ไปถงึวัดแห่งนี้จะเห็นความแตกตา่งจากเจดยีอ์งคอ์ืน่ในเมอืงหลวงพระบาง ภายในเจดยีนั์น้สามารถเดนิ



 

ขึน้ไปชมความสวยงามในเจดยีท์ัง้ 4 ชัน้ และสามารถมองเห็นววิของเมอืงหลวงพระบางไดโ้ดยรอบ  

สถานทีท่ีเ่ราจะไปเยีย่มชมอกีทีซ่ ึง่มคีวามสาํคญัและเรือ่งราวยาวนานเชน่เดยีวกนัคอื วัดวชินุราช ทีส่รา้ง

ข ึน้ในสมัยพระเจา้วชินุราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอกีหนึง่พระธาตทุีช่าวหลวงพระบางใหค้วามนับถอื ซึง่เป็น

พระธาตทุีม่รีูปทรงคลา้ยกบัลกูแตงโมผ่าครึง่ ชาวหลวงพระบาง จงึเรยีกชือ่ พระธาตหุมากโม นี้มาจนถงึ

ปัจจุบัน  อกีหนึง่สถานทีข่องผูม้าเยอืนเมอืงหลวงพระบางควรมาเทีย่วชม วัดเชียงทอง ซึง่เป็นวัดทีส่าํคญั

และมคีวามงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่จนไดร้ับการยกย่องจากนักโบราณคดวี่าเป็นดัง่อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม

ลาว วัดเชยีงทองถกูสรา้งข ึน้ในรัชสมัยพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ผนังภายในปิดทองฉลบุนพืน้รักสดีํา เลา่

เรือ่งพุทธประวัตพิระสธุน-มโนราห ์ทศชาตชิาดกและภาพนทิานเพือ่นบา้น พระประธานมชีือ่ว่า “พระองค์

หลวง”นอกจากวัดเชยีงทองจะมพีระอุโบสถทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลา้นชา้งแลว้ การตกแตง่

ลวดลายตามผนังภายในมกีารตบแตง่ดว้ยการนํากระจกสมีาตดัตอ่กนัเป็นรูปตน้โพธิข์นาดใหญ่ ดา้นขา้งก็

ตดิเป็นรูปสตัวใ์นวรรคด ียามบ่ายทีแ่ สงแดดสอ่งสะทอ้นลงมาดสูวยงาม  จากนัน้นําทา่นขึน้สู ่เขาพูส ีข ึน้

บันได 328 ขัน้ นมัสการธาตพุูส ีเจดยีธ์าตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึน้ทา่นจะไดร้ับ

ความกลิน่หอมจากดอกจําปาลาว (ดอกลลีาวดี ) ซึง่เป็นดอกไมป้ระจําชาตลิาว เมือ่ทา่นถงึยอดใหท้า่น

นมัสการองคธ์าต ุซึง่สรา้งในสมัยพระเจา้อนุรุทธ เมือ่ปี พ.ศ. 2337 พระธาตเุป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐาน

สีเ่หลีย่มยอดประดบัดว้ยเศวตฉัตรทองสาํรดิ 7 ชัน้ สงู 21 เมตร ชมพระอาทติยย์ามอัสดง ววิทวิทศันร์อบ

เมอืงหลวงพระบางยามเย็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํา่ อสิระเดนิเทีย่วชม ตลาดค า่ (NIGHT MARKET) บนถนนศรสีว่างวงศ ์ตัง้แตห่นา้

พระราชวังจนสดุถนน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตร ีมทีัง้เสือ้

ยดืสกรนีเป็นภาษาลาว, ผา้คลมุไหล,่ กระเป๋าถอื, เครือ่งประดบั, โลหะเกะสลกั, ภาพเขยีน ฯลฯ จุดเดน่คอื 

สนิคา้แทบทกุชิน้เป็นสนิคา้แฮนดเ์มดของชาวบา้นแท ้ๆ   วางจําหน่ายในราคาทีต่อ่รองกนัได ้อกีทัง้ยังมเีบ

เกอรี ่ตา่ง ๆ เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้ลอง และขนมเคก้อันแสนอร่อยนานาชนดิ หากทา่นใดจะเลอืกซือ้ของใส่

บาตรในเชา้วันรุ่งข ึน้ก็สามารถจัดแจงหาซือ้ไดเ้ชน่กนั 

พกัที ่
 SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่2 
ตกับาตรขา้วเหนยีว -  ตลาดเชา้ -  พพิธิภณัฑห์ลวงพระบาง -  ถ า้ต ิง่ -  บา้นซา่งไห ่-  น า้ตกตาด

กวางส ี- บา้นผานม - วดัแสนสขุาราม 

 ตืน่เชา้ทําธุระสว่นตวั จัดแจงเครือ่งแตง่กายเพือ่รอ ใสบ่าตรขา้วเหนียวพรอ้มกบัประชาชนชาวหลวพระบาง  

ซึง่พระสงฆแ์ละสามเณรจากวัดตา่งๆ ทัว่เมอืงหลวงพระบางจ  ะออกบณิฑบาตเป็นแถวนับรอ้ยรูป  ซึง่เป็น

ภาพอันน่าประทบัใจและสือ่ถงึความศรัทธาเลือ่มใสในพระพุทธศาสนาของชาวเมอืงหลวงพระบาง  (คา่

ทําบุญ ไม่รวมในรายการ) จากนัน้ใหท้า่นเดนิชม ตลาดเชา้ของชาวหลวงพระบาง  ซึง่เป็น  ตลาดสดให ้

ทา่นเลอืกซือ้อาหารพืน้เมอืงและชมของป่าซึง่ของป่าบางชนดิก็แปลกตาและเป็นทีส่นใจของเหลา่

นักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิชม พระราชวงัหลวงพระบาง (พพิธิภณัฑ์ ) ลกัษณะอาคารเกา่ทีอ่อกแบบโดย

สถาปนกิชาวฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมผสานวัฒนธรรมลาว ดา้นนอกอาคารเป็นทีต่ัง้ของ

อนุสาวรยีเ์จา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์พระราชวังแห่งนี้อดตีนัน้เป็นทีป่ระทบัของเจา้มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์

ตอ่มาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ไดถ้กูปรับเปลีย่นใหเ้ป็น

พพิธิภณัฑ ์ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ “พระบาง” พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงหลวงพระบาง  จากนัน้นํา

ทา่นชม ถ า้ต ิง่ ตัง้อยู่ในภเูขาลกูใหญ่ตระหง่านอยู่รมิน้ําโขง เป็นลกัษณะถ้ํารมิหนา้ผามโีพร งถ้ําตืน้ๆ มหีนิ

งอกหนิยอ้ยเล็กนอ้ย เดมิมพีระพุทธรูปทอง เงนิ นาก ปัจจุบันเหลอืแตพ่ระพุทธรูปไมจํ้านวนนับพันองค ์ใน

อดตีเจา้มหาชวีติแห่งหลวงพระบาง ตอ้งไปสกัการะบูชาพระพุทธรูปในถ้ํา โดยเฉพาะชว่งปีใหม่ลาว ทัง้เจา้

มหาชวีติ ขา้ราชบรพิาร พระสงฆ ์ประชาชนทัว่ไปจะเดนิทางไปสรงน้ําพระพุทธรูปทีถ้ํ่าต ิง่บนและถ้ําติง่ลา่ง 

 ดงันัน้ถ้ําต ิง่จงึเป็นอกีไฮไลสาํคญัทีท่า่นจะไปไปชมและสกัการะพระพุทธรูปภายในถ้ํา  นําทา่นเดนิทาง

ชมวถิชีวีติของชาวลาวที ่บา้นซา่งไห (Sanghai) ตัง้อยู่รมิแม่น้ําโขง เป็นหมู่บา้นทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการตม้

เหลา้ขาว หรอืทีช่าวตา่งประเทศเรยีกกนัว่า “เหลา้ลาว (Lau Lao)” แทบทกุหลงัคาเรอืนจะมกีารตม้เหลา้ 

อันเป็นเอกลกัษณ์เดน่ๆ และเป็นอาชพีหลกัของหมู่บา้นซา่งไห นอกจากจะใหท้า่นไดช้มกรรมวธิกีารตม้

เหลา้แลว้ยังมสีนิคา้ทีเ่ป็นเหลา้หมักอกีมากมาย อาทเิชน่ เหลา้ดองแมงป่อง เหลา้ดองงู จะซื้ อเป็นของ

ฝากก็ไดน้อกจากจะมเีหลา้ตม้แลว้ยังมกีารทอผา้ เครือ่งเงนิและของทีร่ะลกึของชาวเขาเผ่าแมว้วาง



 

 
โปรแกรม : เยีย่มยาม เมอืงลาว หลวงพระบาง 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย  ์(PG) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่  
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่02-04 กมุภาพันธ ์ 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 7,988.- 2,000.- 

วันที ่23-25 มนีาคม  62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 13,888.- 7,988.- 2,000.- 

วันที ่13-15 เมษายน  62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 19,888.- 8,988.- 3,000.- 

จําหน่ายอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่เพือ่ไปชม น า้ตกตาดกวางส ีซึง่หมายถงึกวางหนุ่ม น้ําต กนี้ตกจากเขาทีส่งู 70 เมตร 

สามารถถา่ยภาพจากดา้นหนา้ซึง่มสีะพานพาดผ่านสายน้ําทีต่กลงมา ฉากหลงัคอืน้ําตกหนิปูนสขีาวและน้ํา

ใสๆ บางครัง้อาจเป็นละอองเกดิเป็นสรีุง้ใหไ้ดเ้ห็น ทศันียภ์าพโดยรอบเป็นธรรมชาตใิหเ้หลา่นักทอ่งเทีย่ว

ไดศ้กึษาแมกไมพ้ชืพันธแ์ละยังมจีุดลงเลน่น้ําตามลําธารเล็กๆ บรเิวณดา้นลา่งของน้ําตกทา่นจะไดพ้บกบั

หมดีําทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมถา่ยรูป นอกจากความงามของน้ําตกแลว้ ยังหาซือ้ของทีร่ะลกึทีท่างเขา้น้ําตกได ้

อกีดว้ย  จากนัน้ชม บา้นผานม หมู่บา้นชาวไทลือ้ผูท้อผา้ของเจา้มหาชวีติลาว อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วซึง่ผู ้

มาเยอืนหลวงพระบางไม่ควรพลาด เพราะบา้นผานมมชีือ่เสยีงในการทําผา้ทอมอืดว้ยกีก่ระตกุแบบดัง้เดมิ 

ผา้ทอบา้นผานมมทีัง้ผา้แพรเบีย่งลวดลายแบบลือ้แท ้ๆ  และผา้ทีป่ระยุกตเ์ป็นของใชใ้นชวีติปัจจุบัน เชน่ 

ผา้ปูโตะ๊ ผา้คลมุเตยีง ผา้รองแกว้รองจานฯลฯ เดีย๋วนี้ชาวบา้นผานม นําผา้ทอมาวา งจําหน่ายให ้

นักทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้ทีศ่นูยห์ัตถกรรมกลางหมู่บา้น  จากนัน้นําทา่นชม วดัแสนสขุาราม ตามประวัตกิลา่ว

ว่าชือ่ของวัดมาจากเงนิจํานวน 100,000 กบี  ทีม่ผีูบ้รจิาคใหเ้ป็นทนุเริม่สรา้ง เป็นวัดเกา่แกท่ีถ่กูสรา้งขึน้

ภายหลงัทีน่ครหลวงพระบางแยกออกจากนครหลวงเวยีงจันทน ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  SUNWAY HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่, เมอืงหลวงพระบาง 

วนัที ่3 ศนูยเ์ครือ่งเงนิ - วดัใหมส่วุรรณภมูาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเขา้สู ่ศนุยเ์ครือ่งเงนิ ใหท้า่นไดช้มงานฝีมอืการทําเครือ่งเงนิ และเครือ่งประดบัของใชต้า่งๆ ทีม่กีาร

ออกแบบไวอ้ย่างสวยงามเป็นสนิคา้สง่ออกทีม่ชีือ่เสยีงของ ลาว  จากนัน้นําทา่นชม วดัใหมส่วุรรณภมูา

ราม หรอืทีช่าวหลวงพระบาง เรยีกกนัสัน้ๆ ว่า "วัดใหม่" เคยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จพระสงัฆราชบุญทนั 

ซึง่เป็นสมเด็จพระสงัฆราชองคส์ดุทา้ยของลาวและยังเคยเป็นทีป่ระดษิฐานพระบาง พระพุทธรูปคูเ่มอืง

หลวงพระบางในรัชสมัยของเจา้มหาชวีติสกัรนิฤทธิ ์จนกระทัง่ถงึปี พ .ศ. 2437 จงึไดอ้ัญเชญิพระบางไป

ประดษิฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทัง่ปัจจุบัน เมือ่มาเยอืนวัดแห่งนี้ส ิง่ทีเ่ราจะ

สงัเกตเห็นถงึความแตกตา่งจากวัดอืน่ๆ คอื ตวัอุโบสถ (สมิ) ลกัษณะจะเป็นอาคารทรงโรง หลงัคามขีนาด

ใหญ่ มชีายคาปกคลมุทัง้สีด่า้นสองระดบัตอ่เนื่องกนั ผนังดา้ นหนา้พระอุโบสถตกแตง่ดว้ยภาพลงรักปิด

ทองดเูหลอืงอร่ามงามตายาวตลอดผนัง เลา่เรือ่งพระเวสสนัดรชาดก โดยฝีมอืชา่งหลวงประจํารัชกาลเจา้

มหาชวีติศรสีว่างวงศ ์ เดนิทางสู ่ตลาดดารา  เพือ่ชมเครือ่งเงนิ ผา้ทอมอืทีม่าจากแขวงหัวพัน ซําเหนือ 

และหลวงพระบาง นอกจากนัน้ยังมผีา้ทอของไทลือ้ และผา้ทอจากลาวสงู ทอเป็นผา้ซิน่ หมวก ย่าม ฯลฯ  

สมควรแกเ่วลาอําลาเมอืงหลวงพระบาง เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตหิลวงพระบาง เพือ่นําทา่นเดนิทาง

กลบัสูป่ระเทศไทย 

12.45  น.   นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิบาง กอกแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่

PG942 (BANGKOK AIRWAYS) (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,900.- *** 

*** ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ *** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศลาว 

หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษัิทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน , จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้

เมอืงรวมทัง้ในกรณีท ีทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้า่น ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้   

แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
 

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองใน วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 



 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 

1. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม /ทา่น สว่นเกนิน้ําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 

2. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเ ขา้บัญชแีละสง่หลกัฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูล  

       เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2.     สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

    3.     หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น 

            ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ  

            คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 

    4.     หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ , มโีรคประจําตวั  

            หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

            การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวาม 

            จําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัร ์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง 
 

1. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง กรณีถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศกมัพูชา 

ไม่มกีารคนืเงนิ ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้

ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท 

และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 



 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา

จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.     บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย , การถกู

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบั น หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12.  เทีย่ วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นได ้

ยอมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพ่ักในประเทศกมัพูชามมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศ

ลาวตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอื 

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวาง

รูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่

สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 

ลา่ชา้ หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

17.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

********* HAVE A NICE TRIP ********** 


